
 
Barcelona 22 de setembre de 2020 
Comunicat de premsa: 
 
Eixample Respira reclama un programa destinat a ampliar de forma urgent l'espai 
a les entrades d’aquelles escoles i instituts que ho sol·licitin, similar a l’implantat 
per a l’ampliació de terrasses dels establiments de restauració de la ciutat 
 
Durant la fase de postconfinament, l’Ajuntament va posar en marxa un programa pel 
sector de la restauració destinat a ampliar les seves terrasses. Una mesura aplaudida 
per una àmplia majoria de la ciutadania perquè permet poder acudir a aquests 
establiments amb seguretat i mantenir així la seva activitat tot i la greu crisi econòmica i 
social que ha afectat aquest sector.  
 
Amb tan sols 3 mesos, l’Ajuntament ha aconseguit executar unes 2.000 ampliacions de 
terrasses de bars/restaurants, la majoria de les quals  guanyades a espai públic de 
calçada que estava destinat a unes 1.300 places d’aparcament de vehicles particulars. 
 
Un programa similar al d’ampliació de terrasses és el “Protegim les Escoles”, destinat a 
millorar els entorns escolars pacificant-los i guanyant espai en calçada creant llocs 
d’estada a les sortides de les escoles. Aquest programa aquest any té previst fer 
actuacions en 21 centres escolars dels 755 totals a la ciutat. És a dir, està previst actuar 
en només el 2,7% dels centres de Barcelona. Si ho comparem amb el número de 
actuacions d’ampliacions de terrassa es posa de manifest  el greuge comparatiu, de 
cada 100 actuacions: 99 són ampliacions de terrassa de bars o restaurants i només 1 en 
una escola. 
 
Els primers dies de tornada a l’escola s’han pogut veure centenars d’imatges d’entrades 
i sortides dels centres educatius en què les famílies se’ls feia materialment impossible 
mantenir la distància de seguretat com a conseqüència d’una distribució de l’espai 
públic que prioritza destinar espai als vehicles particulars.  
 
De res serveix que les escoles apliquin tots els protocols dins dels centres, i facin un 
enorme esforç per garantir que els grups de convivència estable no es barregin i que 
l’alumnat mantingui la distància entre ells, si a les entrades i sortides dels centres les 
famílies no poden garantir aquesta per manca d’uns entorns escolars pacificats. 
 
Resulta incomprensible que l’Ajuntament hagi estat capaç de fer un gran esforç per 
habilitar l’ampliació de 2.000 terrasses de bars i restaurants, i en canvi no el faci per a 
les escoles. És inacceptable que en les entrades i sortides de les escoles no s’hagi 
actuat amb la mateixa celeritat amb què s’ha fet en les terrases de bars i restaurants 
per guanyar espai. 
 



La salut de les famílies amb nenes i nens en edat escolar mereix la mateixa atenció i 
protecció que els clients i treballadors de bars i restaurants, i preservar l’economia no 
pot ser més prioritari que preservar la salut d'aquestes famílies.  
 
L’Ajuntament ha d’actuar urgentment per tal de guanyar espai públic als entorns 
escolars i evitar les aglomeracions.   
 
Si només transformant 1.300 places d’aparcament de vehicles particulars s’ha pogut 
ampliar 2.000 terrasses de bars i restaurants en un termini molt breu de temps, la 
viabilitat de fer-ho massivament amb els entorns escolars és evident i no existeix cap 
element que ho desaconselli.  
 
Des d’Eixample Respira demanem a l’Ajuntament que crei un programa similar al 
d’ampliació de terrasses del sector de la restauració, on tots els centres educatius 
tinguin la possibilitat de sol·licitar de manera formal l’ampliació de l’espai a les entrades 
dels seus centres, la disminució de la velocitat als carrers adjacents i el tall de carrers en 
horaris d'entrada i sortida. 
 
Barcelona, 22 de setembre de 2020. 
 
Més informació: 
www.eixamplerespira.com 
www.contaminacio.cat/escoles 
eixample.respira@gmail.com 
@eixrespira 
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